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  .كوه نيست مقاالت چاپ شده ديدگاه فيروز-
 فيروزكــوه در ويــرايش مطالــب دســت بــاز -

  .دارد
با . مطالب ارسال شده دوباره مسترد نميگردد      -

بهتـر  نظريات و پيشنهادات خـود مـا را جهـت           
   . فيروزكوه همكاري نمائيدشدن

 در ايـن شـماره از        را با تـشكر از آنانيكـه مـا        -
.  لب شان يـاري نمـوده انـد       طريق فرستان مطا  

 "اره فيروزكوه اد"

  
  

  با سارنوالو 
   : افعه غور

 سنگر و ساقي چرا كنار رفتند؟
فتگ
مر
صحنه هاي تصميم گيريهاي جديد در
دلسوزي نياز مند است ؟  ايت وبه حم

 خود تحصيلكرده ها و آيا مشكل را در
مكتب خوانده بايد جستجو  قشر جوان و

 ورود افراد ؟ آيا مسولين ازكرد
كارفهم ومتعهد هراس دارند ؟ اگر دارند 

 بسيار اگر و اگرها و چرا؟ اين آيا و
اين رابطه مي تواند  اماهاي ديگر در

سي بايدپيش كشيده شود ، اما چه ك

درزمان واليت آقاي افضلي ، تيپ
 كم وارد صحنه –جوان كم  تحصيلكرده و

قرار بود كه  هاي تصميم گيري مي شدند و
 آهسته به صورت جدي پروسه آهستهاين 

سنگر  استاد آمدن ساقي و. تر عملي گردد
 چوكات دولت يكي از در  كوشاني و

تشويق  شواهد اين مدعا مي تواند باشد و
 كار داكتر روزه از قدرداني هاي كه هر و ها

 حرف هاي يعقوبي صورت مي گرفت و

دولت متوقف شد ، بلكهتحصيلكردگان در
 دولت كنار كار در نيز ازساقي  سنگر و
حاال اين . هم كنار زده شدند  يا رفتند و

عواملي مي تواند داشته  مساله چه علل و
.  بايد به صورت دقيق بررسي گرددباشد ،

  ، دو كساني بودندساقي هر سنگر و
  ، متعهدزحمتكش ، تحصيلكرده ، پركار

وارد  وطندوست ، داراي تيپ انتقادي و و
 پس به چه. ي وكامپيوتر به زبان انگليس

گ



به اين پرسش ها پاسخ دهد ؟ معلوم
فعالً بايد منتظر بود كه آينده چه . نيست 

 خورجين خواهد داشت و چيزي در
 كارهاي اين رابطه چه جوانان خود در

آيا بهتر است مي توانند سامان دهند ؟ 
» روشنفكران قدرتمندان بي مسند « كه 

آهوي مازندران را به «  باقي بمانند و
خود ابتكار  واگذارند يا» مازندران تازي 

دست گيرند وخودشان آينده  عمل را در
سياسي شان رارقم زنند ؟ بازهم معلوم 

 خان محمد سيالب           .نيست

  جناب سارنوال صاحب ؛ ضمن تشكر از:فيروزكوه
مي . تيد شما كه وقت تان را در اختيار ما گذاش

ه غور آمده ايد ،  تازه بخواهيم بدانيم كه شما چون
 –وضعيت عدالت ومسايل حقوقي  تصوير شما از

اين لحاظ  شما از غور چگونه است ؟ و قضايي در
  غور را چه گونه يافتيد ؟ 

بسيار خوشحال مي شوم كه .  تشكر :سارنوال 
اول خو . شما باهم صحبت مي كنيم  لحظه ي ما و

 ما استقبال نمودند و ما كه به غور آمديم مردم از
مردم غور واقعاً بسيار مردم . ظهار رضايت كردند ا

من . رنجديده مي باشند  شايسته ومردم مظلوم و
راه مبارزه با  به مردم غور وعده مي دهم كه در

 اجتماعي و جرايم جنايي وتامين عدالت فردي و
طريق  گرفتن حق مظلوم ، از دادن حق مظلوم و

سپردن جنايت كاران به پنجه قانون  عدالت و
يا  كساني كه مرتكب جرم هستند و. تالش كنم 

س مي كنند به همكاري مقام كساني كه اختال
رياست محترم  نيروي امنيتي و ،پوليس واليت ، 

جع قانوني اامنيت ملي بتوانيم آن ها را به مر
سوال باشد ، يك تعداد  اگر پرسش و. بسپاريم 

ليت  برابر قانون احساس مسودر افراد مي ترسند و
 زيرا مي دانند كه تعقيب جزايي را در, كنند مي 

ما مي خواهيم كه متخلفين را به .  دارند پيش رو
سارنوال گذشته ي ما متاسفانه . محاكمه بكشانيم

. يك تعداد مسايل را غير مسوالنه بررسي نمودند 
 حتي. ا بي گناه درزندان انداختند شهردار ها ر: مثال 

ت ماه بدون  هف الياشخاصي بودند كه مدت شش
به قسم   من اين قضايا را. زندان بودند  موجب در

  .دآن ها آزاد شدن. درستش بررسي نمودم
 2ادامه صفحه        ............                                  

به چه علت حكومت نخواست كهدليل و
اوصاف  اشخاصي با اين شرايط و

م نمايند ؟ آيا دولت به آد درحكومت كار
دولت  اهل كار نياز ندارد ؟ آيا شايسته و

 كاردان زياد دارد و تحصيلكرده و افراد
آيا  ديگر جاي خالي موجود نيست ؟ 
 از سرنخ قضيه به توصيه هاي برخي

گردد؟    آيا واقعاً  ميوكالي پارلمان بر
  سستم طوري هست كه ادمي كه

به فساد آلوده نباشد ، عرصه رابرخود تنگ 
 آيا وارد كردن چهرهمي يابد ؟

دهنروز ازرابطه به جوانان هر كه در
ديگر والي شنيده مي شد مي تواند مثال 

  ، عالوهبر. اين واقعيت به حساب آيد 
قرار بود عبدالغفور غفوري فارغ التحصيل 
 اقتصاد به رياست اقتصاد جذب شود و

 سالك و مورد سرور همين طور در
ديگران نيز  وجيالني روستايي  وهدفمند، 

 حرف هاي شنيده مي شد كه آن ها هم در
 .هاي مهم دولتي وظيفه خواهند گرفتجا

آمدن آقاي  احمدي ، نه  بارفتن افضلي و
 تنها كه روند رفتن جوانان و

 برنج و روغن
دفتر گلوبل كه براي اولين بار در

به افغانها در  افغانستان جهت كمك
 تأسيس گرديده است، در 1999سال 

 – هرات –هفت واليت افغانستان كابل 
 و بادغيس  غور– باميان – قندهار –بلخ 

براي اولين  در واليت غور. فعاليت دارد
 تأسيس 1384بار در ماه ميزان سال 

در ابتداي فعاليتش نظر به . يافت
تقاضاي والي وقت پروگرام تعليم و 
تربيه را آغاز نموده كه در آن كورس 
هاي تربيوي انگليسي و كمپيوتر جا داده 

نا گفته نماند كه دفتر گلوبل  .شده بود
كشاف جامعه نيز پروژه هاي را در ان  در

  2ادامه ص    ....................  .دست دارد

 براي مهاجرين بي بضاعت توزيع گرديد
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راننده آه هاي مردم، آه هاي دريوران و  

گان وسايط نقليه، آه هاي اهالي شهر 
چغچران، آه هاي سيكل سواران و 
بايسكل سواران، آه هاي آقايان و 
 مسئولين ارگان هاي دولتي، آه هاي

  ل دهن كنديوالنداي پ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

محتاج ترميم و سنگ هاي تحتاني به اثر سيالب 
وانمرد پيدا كالبد من جدا شده بود هيچ ج ها از

نشد كه بر من رحم نموده و مرحم روي زخم من 
با تحمل همه زحمت ها و مشكالت در . بگذارد

   طوفان عظيمي و سيالب بزرگ 1386بهار سال 

 2  

ولسوال هاي محترم با.نمي شود
بايد . سارنوال ها برخورد نيك ندارند 

لي قومانداني امنيه كتباً به ولسو واليت و
، در وال هاي ماسارن ها هشدار بدهند كه با

همه موضوعات همكاري همه جانبه داشته 
  . باشند 

 آيا جواناني كه تحصيل حقوقي :فيروزكوه 
به دفتر شما مراجعه كنند  دارند ، اگر

پذيرفته مي شوند ؟ ديد گاه شما نسبت 
  به اين ها چه گونه است ؟ 

كساني كه   من خواهشم از:سارنوال
 الت حقوقي دارند اين است كه بهتحصي

سارنوال  .ما مراجعه كنند وپيشنهاد بدهند
اگر تحصيالت مسلكي . بايد مسلكي باشد

نوالي  به صورت سار  كار،نداشته باشد
چون سارنوالي يك  .درست پيش نمي رود

سارنوالي . عدلي مي باشد  ارگان حقوقي و
مخصوصا سارنوالي هاي ولسوالي  مركز و

ما به آن .  عزيزان قرار دارد درخدمت اين
چوكات ها نياز داريم ومي خواهيم كه در

  .سارنوالي به ما كمك نمايند
 به عنوان سوال آخر ، گرچه :فيروزكوه

چندان مساله مهمي هم نيست ؛ اما شنيده 
خانه  مي شود كه شما يك تعداد اجيران و

غيس  بادسامان ها را منفك كرده ايد تا از
 مقرر كنيد ، دراين رابطه به جاي آن ها نفر
 يد ؟  آيا اين چه گفتني دار

 

 ....برنج و روغن براي مهاجرين
 پروگرام مبارزه 1385در ماه ثور سال 
را كه به ) DOTs( عليه توبركلوز يا 

ولسوالي هاي تيوره و پسابند نيز توسعه 
يافته است، آغاز نموده كه تا حال ادامه 

 ماه سنبله سال جاري بعد از در. دارد
بيجا شده گان  دولت در رابطه به خواهش

داخلي كه از اثر آفت هاي طبيعي به مركز 
اين واليت مهاجر گرديده بودند ، برنج و 

توزيع اين مواد كه . روغن توزيع نمود
 54 كيلوگرامه و 25 بوجي برنج 30شامل 

 فاميل 30كيلوگرام روغن براي بيش از 
 سنبله سال جاري 27مهاجر بود در 

  .صورت گرفت
  "دانشيار"عبدالقهار 

  مسئول دفتر گلوبل
  ......گفتگو با سارنوال 

سارنوال وظيفه دارد كه عاجل تصميم 
 حكم ، بگيرد ؛ هيچ كس حق ندارد بدون

اداره  در .كسي را به زندان نگه دارد
سارنوالي قبلي ما ، بي نظمي وجود داشت 

منبعد . اكنون همه چيز نسبتاً منظم است 
ت جناي ما اگر از. بايد قانون اجرا شود 

كاران پيشتيباني كنيم ، گويا خود ما به 
 تمام من از. ملت خود خيانت كرده ايم 

سارنوال هاي ولسوالي خواستم كه منبعد 
 . فقط بايد قانون تطبيق شود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. تشكر ، جناب سارنوال صاحب:فيروزكوه
هماهنگي با ساير ادارات  همكاري و آيا از

  ذيربط راضي هستيد ؟
: ادارات دولتي مثل  همكاري بين :سارنوال

غيره  محكمه ، امنيت ملي ، پوليس و
گرچه مسايل خرد . بسيار خوب است 

محاكم وجود  وريزه بين سارنوال ها و
. داشت كه اكنون كامالً رفع گرديده است 

تمام قضايا را به شكل عادالنه وبرادرانه 
قسمي كه پيشتر . به پيش مي بريم 

 عرض كردم ، اداره امنيت ملي و
؛ لي همكاري دارندانداني امنيه با ما خيقوم

پوليس شكايت داريم ؛  اما ما يك اندازه از
 كه الزم است جلو قاچاق مواد زيرا قسمي

ن اين را به م ر را نمي گيرند ومخد
بايد در اين باره .  صراحت گفته مي توانم

سارنوالي به . شود همكاري خوب هم 
 تمام اختالس ها و تنهايي نمي تواند با

مشكالت مبارزه نمايد ، بلكه به همكاري 
  . ديگر ارگان ها نياز دارد 

 اوضاع سارنوالي هاي ولسوالي :فيروزكوه
  ها آيا براي شما قانع كننده هست ؟ 

لي ها تشكيل ولسوا  متاسفانه در:سارنوال
طرف ديگر  از. ما بسيار كم شده است

يك . آگاه كمتر داريم  افراد مسلكي و
لومات حقوقي كامل سارنوال بايد مع
 يا اقل ليسانس حقوق و داشته باشد ، حد
ديگر اين كه مساله . شرعيات باشد

سطح ولسوالي   درمتاسفانه بعضي اوقات
 ها مسايل ازطريق قانوني پي گيري

 مساله درست است ؟
وظيفه اش   ماتنها دو تن را از:سارنوال

زيرا من يك  دريور . برطرف نموده ايم
ينان ويك خدمتگار كه مورد اطم) راننده (

الزم . سارنوال باشد ضرورت داريم
متگار خد دانستم كه يك دريور و

همه  .نتخاب نمايمازخويشاي خود ا
خود دارند كه مورد  دوستان چند نفر از

گرچه مي خواهم . ينان شان باشنداطم
.  هم دوباره برگردانمهمان يك نفر را

 نگهبان به سارنوالي داده  4پولس فقط 
كه خيلي كم است ؛ اما آن ها مشكالت 

  .  به كمبود نفر مواجه هستنددارند و
گرفتيم  را  ازاين كه وقت شما:فيروزكوه

  .موفق باشيد . معذرت مي خواهيم
سالمت باشيد . كنم  خواهش مي :سارنوال

  .خوش آمديد . 

 !آيا قبالً شنيده بوديد
  : جمع آوري دندانها

معروف و رهبر مذهبي كشور  جيو دندانساز
 ميالدي 1904 الي 1868ايتاليا از سال 

تمام دندان هاي كشيده شده مريضان 
ه تعداد آنها به خود را جمع آوري نمود ك

  . دندان رسيد200744
  :درازترين سفر پياده روي

دراز ترين سفر پياده روي را جون ليس 
يان  نيويارك  و سن امريكائي در فاصله م

 روز 52 كيلومتر در 939 فرانسسكو بطول
 دقيقه  انجام داده است15 ساعت و12و

، آه)فيروزكوه(شهرداري شهر چغچران
  .هاي موسسات خيريه ي داخلي و خارجي

بشنويد كه من چي ميگويم و بدانيد كه 
دي ام چي ماتم سراي با نابو. من چيستم

رخ خواهد ) فيروزكوه(درشهر چغچران 
. داد و كي ها به ماتم من خواهد نشست

من پلي هستم كه در دوران حكومت داوود 
 1353 و 1352خان در بين سالهاي 

ازسنگ و خشت باالي لركنديوال يا جر 
كنديوال توسط فوائد عامه وقت ساخته 

 سال مي 34از عمرم تقريباً . شده ام
طي اين مدت بارهاي سنگين و . ذردگ

وتر هاي سنگين م. سبك از بااليم گذشتند
 پيكرهاي سنگين بار، تانك ها و غول

روسي، موترهاي سواري و تيز رفتار، 
موترسكيل ها و بايسكل ها به كرات و 

اشخاص و . مرات از بااليم عبور كرده اند
. افراد سواره و پياده از بااليم گذشتند

    رومداران از آنزمان تا اينران و سشهردا
زمان به حيث وسيله از من استفاده كردند 

خورد تا  ولي با تأسف كه هيچ كس از
من به چشم احترام بزرگ اين شهر به 

زمن تومارداري و نديده و هيچ كس ا
نكرده و همه آبادي هاي كه در  بيمارپرسي

دوران زنده گي ام به شهر چغچران شده 
و آباد شدند ولي من بود چندين بار خراب 
زحمت اين بار پر  بيچاره با همه رنج و

مشقت را متحمل شدم و تا اكنون به حال 
نيمه جان زنده هستم و طي دوران زنده 
 گي ام با وصف اينكه اكثر حصص وجودم

حتي يك متر . از كنديوال آمد كه من را تكان داد
شد و در آن زمان كه من  آب روي سرم باال

درحال جان كندن در زير آب بودم ، همه 
به شمول ) فيروزكوه(شهروندان شهر چغچران 

ات دولتي به احوال پرسي ارمسئولين امور و اد
اي جان كندن من آمده بودند من نه بلكه به تماش

و به طرف من ديده و دست تأسف را بهم ميزدند 
اين لر يا جر بزرگ  كه اگر پل تخريب شود از

وسايط نقليه چطور بگذرد و كدخدايان شهر 
منجمله شهردار به ديدن من آمدند و در همان 
وقت مي گفتند كه اگر از اين واقع نجات يافتي ، 

سيالب بيرحم وجودم را . ترا ترميم خواهيم كرد
هايم را  ديوار در هم شكسته ، سنگ هاي اطراف

ازمن جدا كرده به حيث تُحفه به درياي هريرود 
برده است و من به قدرت خداوند پاك تقريباً در 
 هوا معلق ايستاده ام ، فقط خشت هاي گنبد من 

روزي كدام صغير و . و كنگره آن باقي مانده است
  دن به شهادت خواهم رسانيد ويتيم را به اثر افتا

  آن وقت واي واي شهردار صاحب سودي نخواهد
اي كاش آنروز كه من بزمين مي افتم در . داشت

آن زمان يكي از مسئولين شهرداري با موترش 
همراه من به لر كنديوال بي افتد و خون آن سنگ 
و خشت افتاده ام را سرخ بسازد و ديگران به 

را  د كه سزايتاين خون سرخ قسم بخورن
  .خواهيم داد

 مي بينيد آيا!  اينكه اي مسئولين شهرداري هدف
قبل از . يا نه؟ من به توجه جدي ضرورت دارم
 من را ،فرارسيدن زمستان سخت و سرد غور

   .ترميم كنيد ورنه روزي پشيمان خواهيد گشت
  ، باشنده شهر چغچران هاشمي: ارسال كننده
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ضمن سالم  واحترامات خدمت تمام
آرزوي  كارمندان ماهنامه فيروزكوه و

 بايد ،فعاليت هاي كاري شان موفقيت در
ويرايش  گفت كه ماهنامه فيروزكوه در

روز مادر به دروغ گفتن  مطالب تجليل از
 طوري كه در .  داشته است دست باز

ماهنامه تحرير شده بود كه تمام جوايز 
  صاحبان اهدأروز مادر ، براي داكتر

 400براي .  رد مي گرددگرديده ، كامالً
تمام . مادر جوايز آماده گرديده بود

؛ قدرداني تاالر حاضر بوده مادراني كه در
دسترس  البته چيزي كه در. شده اند

  سبزكميسيون قرار داشته به قسم برگ
بين  آيا در. تحفه درويش توزيع گرديده

مادر هيچ مادر معلم وجود نداشته ؟  400
موضوع ديگري كه تحرير شده بود مبني 

اين كه به مادر معلم موقع حرف زدن  بر
  تاالر اخراج گرديدهبه زور از داده نشده و

آن محفل  در.  رد مي گردد، اين هم كامالً
كه انتقاد هيچ مادري را موقع ميسر نشده 
 ا از ي يا اعتراض  نمايد و

الد خود را معلماويامعلم بوده اند وكه
 ، سخت احترام عميق وتربيه نموده اند

اگر معلم نمي بود جامعه . قلبي دارند
تاريكي  جهالت و  دركالً  وروشن نمي بود
  .زندگي مي كرد 

كميسيون ماند كساني كه در ناگفته ن
 زحمت مي كردند و تجليل ازروز مادر كار

رياست امور  ، هيچ كدام درمي كشيدند
ه اصطالح ب زنان وظيفه اصلي نداشتند و

اين هم پاداش . خدمتگار خدايي بوده اند
  ! شان 

نامه دراخير ازتمام دست اندركاران ماه
مطلب كه به  فيروز كوه اميد مي گردد ، هر

، اوال خوب دقيق  مي شودشما ارسال
 ،جو كنيد كه تاچه اندازه حقيقت داردجست
گرچه . ماهنامه چاپ نماييد  دربعداً

آموزنده  شما دلچسب و مطالب بسياري از
اشخاص بي شماري را  افراد  و است و

 متوجه اعمال شان ساخته كه از كرده خود
  مطالب درصورت تحرير. يمان هستندپش

 حقيقت ما مردم غور هميشه از نشريه 

يد كه رشته طبآوري كرده ا اين كه ياد-4
ن رشته بسيار حياتي مي دنياي متمد در

، قبول ؛ اما سوال اين است كه همين باشد
  طبيب را آيا معلم آموزش نمي دهد ؟؟ 

اين كه اعتراف كرده ايد كه  اخير از  در-5
اشخاص بي شماري را « نشريه فيروزكوه 
ن ساخته كه ازكرده هاي متوجه اعمال شا

 بسيار براي ما عاًواق»  ن هستند خود پشيما
 هم زنده باز.  اميد است خوشحالي ومايه ي

 نظريات منتظر انتقادات و. و سرفراز باشيد
  .     شاد باشيد. بعدي شما هستيم

  فيروزكوه
  

   ارسالينامه
نامه ذيل ديدگاه : توجه

  :فيروزكوه نيست
 با شنيدن نام 1385در سال  دهاقين غور

ر، رئيس زراعت كه در آن ماستر، انجين
  زراعت و بعد   متخصص،دوكتور، ليسانس 

را بحيث  ولسوالي كشم بدخشان مردم وي
 معلم قراردادي مي شناسند كه در ؛محمد اسلم

واليت غور بحيث متخصص زراعت مقرر 
متخصص بودن وي به دروازه زراعت . است

معلوم است ، زيرا فاصله بين هر قطار نهال 
 متر باشد در 6 الي 5هاي مثمر بايد حداقل 

حاليكه متخصص صاحب، نه ماستر صاحب ، 
نه دوكتور صاحب فاصله بين هر قطار را يك 

در بعضي حاالت وي ميگويد . گذاشته استمتر 
كه والي صاحب واليت، قوماندان صاحب امنيه 
و رئيس صاحب امنيت ازجمله اقوام من اند و 
اگر هر كاري بكنم ، كسي از من پرسان 

در اخير از والي صاحب واليت . نخواهد كرد
خواهان برطرفي رئيس فعلي و مقرري رئيس 

  . هستم جديد و پرتالش با تحصيالت عالي
  نورالدين:                 ارسال كننده

  كتن از دهاقين قريه دامنه غورقندي               
فيروزكوه از شما ممنون بوده و منتظر نامه هاي 

  .بعدي شما ميباشد

  :چند گپ صاف و  پوست كند ه
پل مسخره يك هفته هم دوام نكرد و غُلبه * 

 .غُلبه شد
 :ر مي گويدرييس صاحب سابق معارف غو* 

  ! رفتيم,  اگرنا مهربان بوديم        
 !رفتيم ,  بوديم    اگربار گران      

 ! هوس شارت لست مكن،پارتي نداري پول و* 
  !دل شير نداي ، سفر عشق مكن* 

 جامعه ،اگر معلم نمي بود
 درجهالت وتاريكي زندگي مي كرد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مادر400زيرا براي؛ازجايش بي جا شود
طرفانه  بي جايزه به صورت عادالنه و

، داشتهكه شايستگي آن را . توزيع گرديد
هيچ مادري را .  حق به حقدار رسيديعني

تاالر خارج نساخته و به  كسي به زور از
كسي اوف گفته نشده ، چه برسد به آن كه 

. تاالر بيرون كرده باشند  كدام مادري را از
 حتا مادرك را نيز كه يك زن مريض و
 سالخورده بوده به آن روز قدرداني شده و

 ر كه در فاميل مهاج30سرانجام براي 
 كردند تحفه توزيع خيمه زندگي مي

  .گرديده است 
موضوع ديگر اين كه  نام خود زن گرفته  

نمي شده و به نام مادر فالني اعالن مي 
شده ، اسناد موجود است كه هم نام خود 
مادر وهم نام پسرش كه صفت معتبر 
كلمه داكتر بوده به زبان آورده شده ، واقعاً 

 سراغ داريم كه دنياي متمدن امروز در
قابل  حياتي و رشته طب رشته بسيار

نجات دهنده  مسلك خدمتگار و حساب و
ان چه چن.  امراض مهلك مي باشدبشر از

 هر واليت ، ازدركانكور هاي ساالنه ببنيد
اول  ورزيده و، اليقشاگرد بسيار ممتاز، 
 طبابت انتخاب مي نمره به رشته طب و

ي شان براهاي  مادراني كه پسر.شود
مدت هفت سال دراين رشته تربيه مي 

انتظار  گردد حوصله زياد زحمت كشي و
 مدت هفت سال چشم به راه زيادي الي

اً كميسيون برگزاري از روز ضمن. دارند
 به تمام مادران به خصوص مادراني مادر 

 .فيروزكوه حمايت مي كنيممحترم
  احترام  با

 نماينده ،داكتر عاقله شرف"
  ".ي واليتي شورا مردم در

محترم بانو عاقله شرف نماينده شوراي 
  ! واليتي  غور 

اين كه به  از. نامه شما چاپ شداعتراض 
 مدني اعتراض تان را روش دموكراتيك و

 شما ، ازبه ما فرستاده ايد تا چاپش كنيم
پاسخ به نوشته شما بايد  در. سپاسگزاريم

  : گفت كه 
ي مادر«   مقاله فيروزكوه تحت عنوان -1

»  ! مادري كه جريمه شدكه جايزه گرفت و
درطنز طبيعتا چاشني هاي  يك طنز بود و

برداشت .  اغراق افزوده مي شوداز تخيل و
ما اين است كه مردم ما آن قدر سواد 

 واقعيت خبري فرق دارند كه ميان طنز و
  . بگذارند

 مادر جايزه 400 نوشته ايد كه ما به -2
 مادر هيچ 400 آيا دربين اين« داده ايم و 

بايد گفت كه . » مادر معلم وجود نداشته 
دام مادر معلم هم احتمال دارد به تصادف ك

نظور آن نوشته ؛ ولي مبرابر شده باشد
  . تقدير اگاهانه بود

هيچ «   جالب است  نگاشته ايد  كه -3
يا  مادري را موقع ميسر نشده كه انتقاد و

 »جايش بيجا شود  يا از اعتراض نمايد و
! د خيلي شديد بوده  استبداتيپس راس
 ! مارا نگاه 

،محمد اسلم آرين پور تحرير ميگردد
خوشحال شده و افتخار نمودند كه با قدم 
همچو متخصص باعث رشد زراعت اين 

ولي با . واليت عقب مانده خواهد گرديد
تأسف اينكه در زمان ورود هئيت رياست 
جمهوري به واليت غور از درجه تحصيل 

د پشيمان و خود را فارغ صنف دوازدهم خو
 بلي معلوم است كه. رفي نموده استمع

 رفتار آن خالف كلتور مردم غور است از
اينكه نكتائي و يخن قاق با زيرپوشي سرخ 
بسيار كم مروج بوده و هكذا دهاقين به ده 

 برخورد .كيلومتري زراعت آمده نميتوانند
مذكور با دهاقين بسيار زشت و استعمال 

ده و دهاقين امرگ موش راممنوع قرار د
 موش متضرر شده اند و اين كار بيشتر از

 باعث قطع عالقه مردم غور گرديده وي
  .است

 قريه پوزليچ 1386در روز ميله دهقان سال 
وردك ها را واليت و قريه كمنج را ولسوالي 

طبعاً يكنفر ماستر اگر فرق بين . نام نهاد
پس چي جاي قريه و ولسوالي را نتواند، 

از آن به حيث يك رئيس توقع باشد كه 
توقع كارهائي به سطح واليتي را 

موضوع ديگريكه براي بنده !!! ؟؟؟؟داشت
خيلي تأسف بار بوده اين است كه حين 
ارزيابي رئيس زراعت كه نماينده اصالحات 
غرب آقاي مسجون آمده بود، شوراي 

را تائيد و يك  وي  محترم واليتي كوركورانه
آقاي . يس كاركن معرفي داشته استرئ

 و در محمد اسلم آرين پور هيچ سوانح ندارد 

, غيرحاضري مهم نباشدوقتي كه حاضري و* 
وكالي محترم حق دارند كه فقط  بعضي از

سال دو روز در شوراي واليتي تشريف 
 .بياورند

كاريابي اگر زبان انگليسي  معيار اصلي در* 
واي ) واسطه دارها به اجازه ( وكمپيوتر باشد 

 !بر حال زبان فارسي خودمان
وقتي كه مديريت فوايد عامه پل نازنين خود * 

دخترها , را اين قدر باريك جوركده كه پسرها 
از كي , به آب مي اندازند  را پهلو مي دهند و

 بايد گيله كرد؟
پياده ره  سارنوال صاحب خو خانه سامان و* 

ييس صاحب ببينيم كه ر, ازبادغيس مي آورد 
گل بادغيس نشين ( معارف چه مي كند؟

 ). استرگي جرسم
كيفيت برنامه هاي تلويزيون محلي غور آن * 

 برنامه ها آن قدر جالب و قدر عالي است و
پريناره بيخي خَو  جذاب است كه تولسي و

 !!داده
دريغا تشناب هاي عصري شهرداري كه * 

پت  بودجه آن شت و نشد و متĤسفانه جور
 ).   نگيرد را دا لب درياخ( !شد
بعد از آنكه يك مقدار زيادي ترياك بدست * 

پوليس افتاد، قيمت خرما به شكل بي سابقه 
ي و به علت نا معلومي در شهر چغچران 

 .به شدت افزايش يافته است) فيروزكوه(
كساني كه خواهر ويادختر خود را مي * 

دهند وپيشكش اورا موتر مي گيرند 
 ...ثل اين است كه م, وسوارمي شوند
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طرف برنامه   چندي قبل هياتي از
ANDSنمايندگان وزارت   همراه با

هاي سكتوري جهت انتخاب اولويت 
 هاي انكشافي ، ازكابل به مركز

امصرف پول آن ها ب. واليت غور آمدند
باعجله چيزهاي را بنام  هنگفت و

اولويت هاي انكشافي غور تهيه 
 برنامه. باخود به كابل بردند  كردند و

ما شاهد  ي كه آن ها تهيه كردند و
آن بوديم ، اگر اجرا هم بشود ، شكي 

طرف  وجود ندارد كه سرانجام از
دولت ، يك پروگرام  جامعه جهاني و

 اهد شد وناكام تلقي خو غير موثر و
 به تجربه به اثبات آمدي آن ناكار

  :  زيرا .خواهدرسيد
 دراين برنامه صرف لست پروژه -1

سازي پالن  ها تهيه شده است و
  .، لست پروژه ها نيست تنها

 شرايط اقليمي ،  دراين برنامه از-2
 منابع طبيعي وهوا،  آب وجغرافياي، 

آن اصالً اطالعاتي  فزيكي موجود در
اين نكته  ده است وگرد آوري نش

 غور در  درمشخص نگرديده كه مثالً
ماه شش  ، فقط درطول يك سال

 كاركردن ممكن مي باشد

 ر در غوANDSنگاهي به ضعف هاي  برنامه ي 
را پاسخگو مي داند ؛ اما اگر هياتي  شوراي واليتي خودو

نظر  شركت كنندگان ولسوالي ها اين توازن را در محترم و
  كي پاسخگو خواهد بود ؟  نگرفته باشند از كي بايد پرسيد و

پنج روز به انجام  تهيه اولويت ها در  تمام اين برنامه و-14
 رسيده ، درحالي كه پنج ماه هم واقعاً براي مطالعه درست و

جمع آوري  مردم و مشوره با شرايط پيراموني و عميق مساله و
خواست هاي مردم وديدگاه هاي  نظريات و نيازها واقعي و

  . حكومت كافي نمي باشد 
 ولسوالي  درANDSنه يكي ازبرنامه هاي  به طور نمو-15
مي »  اسفنج–خربيد « جغل اندازي سرك  يار احداث ودولت

آيا اين ) . بگذريم از اين كه خربيد را خوبيد نوشته اند . ( باشد 
 اولويت درجه يك مردم دولتيار پروژه واقعاً ضرورت مبرم و

 اين يار به اين پروژه موافقند ؟ آيااست ؟ آياهمه مردم دولت
كدام  يا پروژه ولسوالي را يا قريه را به كدام سرك عمومي و

شهر وصل مي كند ؟ آيا حتا قريه را به مركز ولسوالي وصل مي 
   تجارتي اي را دارا مي باشد ؟ –كند ؟ آيا كدام نقش اقتصادي 

 اين پالن حتا يك متر سرك براي ولسوالي لعل در يا مثالً در
پرجمعيت ترين  كه لعل يكي ازحالي  نگرفته اند ، در نظر

 هرات قرار - شاهراه كابل سر در ولسوالي هاي غور مي باشد و
 اكماالتي ترميم سرك اين ولسوالي اهميت اقتصادي و دارد و

نظر نگرفته ولي بين   اين ها را درANDS. بسياري دارد
ولسوالي پسابند مي خواهد  ولسوالي پرچمن واليت فراه و

خاله بي  به كدام اهميت ؟ اين را ازچرا ؟ و. سرك بسازد 
قاچاق بران ترياك   خبري كه خواسته شده بود بايد پرسيد يا از
  ويا ازگروگان گيران اينجنيران سرك ساز ؟ 

بودند ياخواسته شده بودند ، متاسفانه 
لي نماينده گي ازهمه مردم ولسوا
اين باره  بايد در. دكرده نمي توانستن

فعال  و به شوراي واليتي سهم بيشتر
مشوره هاي آن  تري داده مي شد و

  . بايد گرفته مي شد ها حتماً
 وقتي كه پروژه اي را اولويت داده -7

اند ، نقاط ضعف وقوت پروژه ها 
معلوم  مشخص نشده است و

نگرديده كه مثالً درمنطقه ي 
غرچستان آيا ريگ آبي براي ساختن 

كتب داريم يا آن را بايد از جاي م
  ديگري بياوريم ؟

 هر پروژه اي را كه  دولت به كار -8
برنامه كه روي دست  آغازمي كند وهر

مي گيرد ، بايد باعث تقويه ي اتوريته 
ردد ومردم را به دولت ي دولت گ
رفتار گردانندگان اين . نزديك سازد

برنامه با اشتراك كنندگان آن قدر بد 
توهين آميز بود كه به هيچ  وناسالم  و

دولت در ذهن  وجه تصوير زيباي از
تا . راك كنندگان بجاي نگذاشتاشت

 موي سفيدان قشالقي مي خواستند
 موضوعي را به بحث بگيرند ، هيأت

 باشندگان شهر چغچرانمتاسفانه از
آن ها چه گونه مي توانستند . بودند
منافع قشالق دفاع بكنند ؟ اين  زكه ا

چرا  كه چرا اين طور شده بود و
نقش  كساني عوضي آمده بودند و

 بازي مي كردند ؟ و سياهي لشكر را
علت ديگري  يا آيا مساله پولي بوده و

انكشاف  مشاور بوده است ؟ از كار در
گرداننده گان ديگر اين  دهات و

  .برنامه بايد پرسيد 
وزارت   و ANDS كساني كه از -12

 فقط يك هاي سكتوري آمده بودند و
 را باالتر از ، خودمامور معمولي بودند
 باالتر از غور و رييس آن وزارت در

 مقامات واليت احساس مي كردند و
 ، در را مي ساختندبه اصطالح خود

حالي كه والي واليت نماينده اي 
 نفر اول دولت در رييس جمهور و
 قدر اين منصب آن واليت است و

مهم است كه يك وقت اسماعيل خان 
 نبود آن را با والي سابق هرات حاضر

لذا هركار . وزارت كابل عوض نمايد
واليت بايد تحت نظر مستقيم  در

والي يعني نماينده رييس جمهور 
  .صورت بگيرد 
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ازموضوع خارج شدي، :مي گفت
 مي ، فردا طياره پروازماوقت نداريم

پيوسته هم  نمي فهمي و ، توكند
 خاطب به كالن وازصيغه ي مفرد م

شاهد اين . خرد استفاده مي كردند
 آقاي مجيدي و مدعا آن است كه حتا

مي  بار رييس تربيه ي اطفال دو
خواستند كه جلسه را به رسم 

  .اعتراض ترك نمايند 
 برنامه هاي دولتي بايد طوري -9

 را در سازماندهي شوند كه مردم خود
 امر بازسازي شريك احساس كنند و

آن  آن پروژه دفاع نمايند و درآينده از
اما براي گردانندگان . را ازخود بدانند 

نابلد اين برنامه نيازي احساس نمي 
شد كه نظر مردم را ولو به صورت 

 جلوهشريفاتي هم كه شده مهم ت
  . دهند

 PDPتخنيكي   ازكميته كاري و-10
سال مي شود با اين  كه حدود دو

اطالعات  موضوع كلنجار مي روند و
دي به دست دارند ، اصالً كمكي مفي

كسي به آن ها اهميتي  خواسته نشد و
 اطالعات و گرنه از قايل نشد و

تجارب آن ها مي شد كه استفاده 
رابطه به پالن سازي به  هاي خوبي در

  .عمل آورد 
 مي گويند بعضي ازكساني كه به -11

نام نماينده ي ولسوالي ها دعوت 
  شده بودند ، مخصوصا دربخش زنان

شش ماه ديگر به علت سرماي در و
. طاقت فرسا هيچ كاري نمي شود كرد

آن ها زور چپغون بند باين را تاحال ( 
  ). نديده اند 

شرايط   دراين برنامه وضعيت و-3
تحليل نشده است  موجود ، تجزيه و

ومعلوم نيست كه درحال حاضر ماچه 
داريم ؟ چه نداريم ؟ چه مي خواهيم و 

 ؟ يك سال ديگر به كجابايد برسيمدر 
 شرايط بسيار  توازن كه  يكي از-4

 برنامه ريزي هاي كالن مي مهم در
، دراين پالن رعايت نشده ، زيرا باشد

بعضي ولسوالي ها كسي حاضر  از
ها ي هم كه حاضر آن  نشده بوده و
 نمايندگي تمام ولسوالي شده بوده از

  .كرده نمي توانستند
 كساني كه به حيث پالن گذار يا -5

برنامه ريز دعوت شده بودند ، اوالً به 
شيوه درست دعوت نشده  روش و
 توانايي ثانياً فاقد ظرفيت و بودند و

حتا بعضي هاي . برنامه ريزي بودند
الي كه  ح شان سواد هم نداشتند در

PDPساله ،  تجربه دو و   بعد از كار
هنوزهم به مشكل پايين بودن ظرفيت 

نابلد چه  مواجه است ، آدم بي سواد و
گونه ممكن است كه پالن بسازد 

  وپالن خوب بسازد ؟ 
  آن هاي كه به حيث مردم يا -6

 نماينده مردم دربرنامه اشتراك كرده
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 عبدالملك شيوا اوشاني

 آگاهي و نا اين بي خبري وشتاب و  خالصه اين عجله و-16
كم ظرفيتي باعث شده بود كه يكي ازپروژه  اين بي تفاوتي و
داير « : آب درآيد غور اين گونه از   درANDSهاي پيشنهادي 

قبيل  اناث از نمودن وركشاپ هاي شناسايي حقوق ذكور و
روي اين جمله  زيز شما حاال ازعخوانندگان . » غيره پشم و

  . بقيه ي پالن را مي توانيد به سادگي قياس نماييد 
 را در» اناث  حقوق ذكور و« و » پشم « واقعاً هركس ارتباط 

را  اين معما را حل كند بايد او له كشف نمايد واين جم
  ! برايش جايزه داد ، جايزه  تقدير كرد و

  
  نبي ساقي

قشالق آمده كساني هم كه از-13
بودند ، طبعاً فقط در خانه خود را مي 

مسلماً تالش مي كردند  ديدند و
 را به سمت قريه ي تاهمه برنامه ها
حالي كه پالن  ، درخود كش نمايند

منافع همه مردم  بايد متوازن باشد و
همه كشور بايد  منافع ملي و واليت و

نافع آن تامين شده باشد ، نه م در
  .پالن سازي  اشخاص حاضر در

PDP مكلف و مجبور است كه توازن 
 مقابل مردم زيرا در را رعايت كند ،
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